
"Het Spijk", Spijker of Spieker (ï.addeleeuwse graanopslagL-laats)

Deze naam siert een gedeelte van de uiterwaard tussen Eist en
Amerongen. Op een kaart uit 1597» vijftien zeven en negentig,
vindt men de naam

Men spreekt wel eens over de wereld in wording. Inderdaad is al-
les in een eeuwig stromend proces van wording opgenomen. Deze
overpeinzing heeft te maüen met de geschiedenis van bovengenoemde
uiterwaard, die als volgt verliep:
liet simpele middelen werden omstreeks de eeuwwisseling kleilagen
in de waard verwijderd voor de steenbakkerij.
Omstreeks 1955-60 werd door diepere ontgrondingen een meertje ge-
vormd, waarop een schip met diepzuiger voor de grind- en zand-
winning jarenlang zijn werk deed, een interessante gelegenheid
openend voor geologen en archeologen, dito amateurs.
Allereerst vond. men een middeleeuws potje met munten, voorzover
nog bekend te dateren van 1335-1567 niet o. a. een munt van Phi-
lips II.
Voor het eerst in 1969 in de uiterwaard aangekomen trof ik er de
firma van Schoonhoven aan, op volle toeren draaiend.
jiïen kon er vrijblijvend - het liefst met een helm op het hoofd -
bij het stort gaan staan om iets van zijn gading te zoeken.
Daar vernam ik dat onze dorpsgenoot, Dr. van Ommeren Sr., reeds
meerdere vondsten van het "Spijk" geborgen had.
Hier volgt een overzicht van het gevonden materiaal, waarvan Pe-
ter hijks enkele voorwerpen getekend heeft.

Prehistorie : één artefact
werktuigen of fragmenten daarvan van hertshoorn
bronstijd aardewerkf ragmerten (fig.la,lb,lc )
dito uit de ijzertijd

i'ietaal: een bronzen bijl uit omstreeks 1500 v.Chr. (fig.2)

Romeins : bouw-elementen, t .w. blokken en brokken tufsteen,
leisteen, fragmenten van verwarmingstegeld, dak-
panfragmenten, waarvan één voorzien van het stem-
pel: "EX GSh INF", waarvan de eerste en laatste
letter ontbreken, een militair stempel dus,
een hals met kraag van een Amfore (fig.3)

Aardewerk : een kleine Amfore van onderste punt tot bovenrand
oor 29 cm
import zowel als inheemse scherven
het rood-glanzende Terra Sigellata (soms versierd
of gestempeld). Graviti "Primitivi, (f ig.4-)
de geverniste of geverfde dunne scherven
ruwere wrijf schaalranden, dolium en hartprofiel,
alles flink versleten.

Geen speren of kogels (van steen) zijn me bekend van het Spijk.
Uit ervaring weet ik dat werklui in het grondwerk metalen ko-
gels aan elkaar uitdelen maar of Homeinse stenen kogels ook in
trek zijn, is mij niet bekend.

Metaal : een ijzeren zwaard
een koeiebel
versieringselement
lampje van brons
een munt (Marcus Antonius Godianus de derde (2S5-24A)
ijzeren werktuigen, zoals een bijl en meerdere werk-
tuigfragmenten.
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De lepels (messen en vorken - mes met houten heft - ) kunnen niet
zonder meer Homeins genoemd worden.
Een belangrijk gegeven lijkt mij een door de baggeraars geconsta-
teerde "beschoeiing, bestaande uit houten, aange^unte palen. Het
duikonderzoek hiernaar is helaas mislukt.
Nog eenbelangrijk feit: de tweede, zuidelijker Gelegen put
leverde het meeste Homeinse materiaal op.

Van de Mérovingische en Carolingische periode kwarn een schitte-
rend zwaard boven(Caroi.}
een stijgbeugel,versierd met cirkeltjes, van brons,
diverse aardewerk-fragmenten,evenals het hierbij
afgebeelde spinschijfje (fig.5)

Late Middeleeuwen:
kogelpotscherven en steengoed (mogelijk dichter bij
de heuvelrug, uit hogere lagen afkomstig?)
bestek, ten dele uit deze tijd vermoedelijk.

In het algemeen beenderen van runderen (paarden?), tanden van
wild zwijn en paard, houtskool en tenslotte twee menselijke
schedels, waarvan de een ouder is dan de ander, maar waarvan
nooit een definitieve tijdsbepaling is bekendgemaakt.

Hypothesen:

De archeologica zijn door de Rijn vanuit Kesteren meegevoerd,
in de bocht bij Amerongen afgezet.Dit gaf de scherven hun af-
gesleten uiterlijk (gerold).
Hiertegen zou ik willen inbrengen dat niet te verklaren is, dat
tufstenen, dakpannen en een amfore hetzelfde traject afleggen
als een muntje, dat wel direct achter een kiezeltje blijft ha-
ken.
Zou een Amfore, die van Kesteren aan komt huppelen in de stroom
nog vrij gaaf in elkaar zitten?
Men kan ook in gedachten een Romeinse boot laten zinken met
bouwmateriaal en al.
Laten we "de wereld in voortdurende wording" gedenken, en ons
voorstellingsvermogen trainen. Terug naar de Romeinse tijd.'!..
Uit het landschap denken we alle stenen gebouwen wég. Geen dor-
pen boven de Hijn, geen kastelen in Amerongen. We zien woest-
begroeide zandgronden,waaruit de afstammelingen van oude cultu-
ren moesten vertrekken toen de Romeinen langs de Rijn een nie-
mandsland afpaalden. In de Betuwe, op de droge hoogten, simpele
nederzettingen van een resistent volkje. Ken onbedwongen Rijn-
loop, beurtelings smal-en breeduitwaaierend, langs de Noordkant
van de Romeinse graven bij Kesteren naar het Westen stromend,
dicht langs het huidige Eist om ten Noorden van het Spijk (of
ten .Noorden van de tweede,Zuidelijk gelegen baggergat), om te
buigen in Zuidelijke richting.
Terug in het heden valt de naam "De Ganzert" op, een oude
stroomrug, vrijwel recht vanuit Ingen naar het Spijk gericht
en gevormd door eem vroegere, meer Oostelijke rivierloop.
Wanneer deze rivier in de Romeinse tija op de Romeinse Rijn
uitmondde is het mogelijk dat hier een strategisch zwak punt
in de Limes (Romeinse grens) bestond, waar waakzaamheid geboden
was. De vijand kon vanuit het Noorden binnenvallen....
En wat_gebeurde er met Wiel?
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Kan dit verdwenen gehucht op Bomeinse fundamenten berust heb-
ben? Niemand weet het. Duidelijk is dat er een enorm natuurge-
weld aan het werk geweest is. Alleen het oude gerechtsgebouw,
het huidige veerhuis, herinnert nog aan een groepje huizen,waar-
van men beweert dat de fundamenten nog in de uiterwaard liggen,
aan de Oostzijde van de veerweg, daar waar de koeien bij nat
weer droog blijven.
Westwaarts ligt "De Schans", waarschijnlijk een minder oude naam.
Om bij de reële Romeinse vondsten te blijven hebben we:

1. de Eomeinse helm uit de Hijn bij Amerongen
2. vondsten uit het Spijk
3. Eomeinse vondsten uit de Ingense waarden.

Tenslotte volgen hier enkele gewaagde perspectieven over de
naam "De Ganzert". Ze komen slechts in aanmerking au sêrieux
genomen te worden wanneer deze naam stokoud is."Gansstraat"
staat op een kaart uit 1885-
Hier kunnen gewoon ganzen gelopen hebben.
De Eomeinen hielden ganzen zoals wij waakhonden.
Verder terug voert het betoog van de Franse schrijver Louis
Charpentier in zijn boek "les géants et Ie mystêre des origines"
Vanaf Atlantis over de Liguren met hun goden LUC en Lug en
moeder Lusine, de godin met de ganzevoet, de mégalytische spi-
ralen,k omen webi j het ganzebord uit en Moeder de Gans.
Over heel Europa ligt een groot ganzebord met plaat snamen als
LUC of Lug, daar waar vanouds inwijdingsrieten en erediensten
werden voltrokken.
De Eomeinen, die zich als regel vestigden op de gewijde plaat-
sen van de autochtone bevolking, vernoemden hun woonoorden
en castellae naar die plaatselijke goden.
ZO treffen we bij ons de naam Lugdunum aan uit de Romeinse tyd.
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